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REUNIÓ RPG     01/02/2021 

(CAP I SOTSCAP RPG, CAP AIC, CAP ABP FIGUERES, RESPONSABLE DE RELACIONS LABORALS, CAP 

ADMINISTRACIÓ RPGI I REPRESENTACIONS SINDICALS) 

 Manca de reposició d’algunes peces de vestuari: ens informen que és cert que hi ha  hagut alguna mancança 

d’estoc. A principis de desembre van licitar  nou contracte i ja està arribant. 

 Parc mòbil: dels 410 vehicles nous que han arribat a tot Catalunya,  a la RPG han arribat 21 mampares, 12 

sense mampara, 1 furgoneta de trasllats,  3  vehicles de trànsit, 2 furgonetes de trànsit,  6 motos de trànsit. 

Manquen per arribar 3 furgonetes d’ARRO.  Arran de l’arribada d’aquests vehicles, des de l’operativa han 

redistribuït parc mòbil. S’ha reclamat un altre tot terreny per Ripoll i un tot terreny de paisà a Sta. Coloma 

Farners. S’ha de remarcar que en aquesta reposició de vehicles NO hi haurà cap vehicle de paisà no logotipat.  

 Arro: falten arribar 3 furgonetes. Està previst que aquest divendres 5 acabin les obres dels vestuaris, les 

aixetes seran  amb regulació individual.  S’ha substituït l’acumulador que era de 290 litres per un de 1000 

litres. Tornem a denunciar que l’equip de reforç s’utilitza com a càstig, si volen tenir aquest grup amb 

voluntaris o adaptacions d’acord, no segons les baixes que hagis agafat. Neguen rotundament que sigui així i 

s’emparen a que porten 2 anys així i funciona correctament (segons ells evidentment). És a dir, que no aporten 

solució al respecte. 

 Sala Regional: no tenen constància de noves filtracions d’aigua des de la passada tardor que ja van estar 

solucionades. Tal com varem comentar al Consell de Policia, el tancament està previst al novembre. Ens 

queixem de la manca efectius i denegació d’Aps. Si bé admeten que un dia en concret varen ser 5 agents i es 

va haver de fer valisa, va ser un fet puntual. Mostrem la planificació de dues setmanes del mes de gener de 

2021 on la tònica era de 5/6 efectius a la sala i llavors les explicacions decauen que desconeixien aquests 

números i que ara amb la incorporació de les tablets a la operativa de les patrulles, el volum i tasca de la sala 

ha disminuït considerablement. No aporten solució al respecte. 

 La Jonquera: nova CD,  la setmana vinent rebran el projecte definitiu, després caldrà licitar i adjudicar 

empresa. El càlcul és que iniciïn les obres al setembre. 

 Climatització: a Sant feliu Guíxols: ens comenten que ja està arreglat (s’ha canviat una vàlvula). A Blanes 

no els consta cap incidència de climatització. 

 Hores extres: demanem que mantingui el criteri de no barrejar grups, es veu que el virus Covid19 dirimeix 

quan són hores extres o són situacions operatives. No aporten solució al respecte. 

 Tablets: hem demanat millores com accedir a internet, a la càmera, allargar el temps usuari. Han elevat 

aquestes propostes i altres a la DSIP. 

 AIC, UI: quan finalitzi el toc de queda avaluaran tornar a augmentar dotació en guàrdies nocturnes. El Cap 

AIC ha marcat unes pautes de treball i control en les investigacions que es fan i el tracte amb les fonts. Neguen 

que hi hagi mal ambient i que hagi marxat gent de l’àrea per desavinences. No aporten cap solució al respecte 

perquè segons ells no hi ha res a discutir. 


